Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2019 a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele academicianul Teodor Furdui
II. Activitatea ştiinţifică
Conducător al proiectului instituțional fundamental 15.817.04.01F – Sănătatea psihică, exteriorizarea ei,
teste și tehnologie de estimare, dezvoltarea sistemului de clasificare a acesteia și al proiectului 18.00059.80

III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Capitol în monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 3
Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,1- 0,9
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,09
Articole în alte reviste editate în străinătate
Articole în culegeri internaționale
Rapoarte publicate la congrese internaționale
Monografii editate în ţară
Articole în monografii
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri naționale
Participarea la foruri ştiinţifice
Articole de popularizare a științei
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărări pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

1

3

3
1

4

7

1

IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)

Am organizat activitatea în cadrul proiectului fundamental. Am participat în
elaborarea clasificării perioadei de vârstă din ontogeneza postnatală. Au fost stabilite 3
perioade importante în ontogeneza postnatală și 13 etape vulnerabile în constituirea și
dezvoltarea postnatală. Am coordonat activitatea în elaborarea volumului III al tratatului
„Bazele științifice și practice ale sanocreatologiei. Am participat în elaborarea propunerii
de „Program de stat”.
V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
VI. Activitatea managerială
Redactor șef al Buletinului Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții.

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 07-03.00.13.
VII. Informaţii generale

1
1

1

Diploma de onoare a Asociației Medicale Române privind dezvoltarea sanocreatologiei
VIII. Alte activităţi

-Vicepreşedinte al Societăţilor fiziologilor din CSI;
- Preşedinte al Societăţii fiziologilor din Moldova;
- Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă Academos;
- Redactor-șef al Buletinului AŞM (Ştiinţele vieții);
- Membru al Colegiului de redacţie al Buletinului AŞM (Ştiinţele medicale);
- Membru al Comitetului organizatoric al Congresului XIV internațional interdisciplinar
„Neuroștiința pentru medicină și psihologie;
- Membru al Consiliului de redacţie internaţional al revistei ştiinţifice şi aplicative internaţionale
„Биосфера”.
- Membru al Colegiului de redacţie al „Вестник образования и развития науки Российской
Академии Естественных наук”.
Semnătura

academicianul Teodor Furdui

